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2. jednání poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti 
 
Datum jednání:  23. 8. 2022, 10:00 – 11:30 hod. 
Místo jednání:  Online jednání prostřednictvím aplikace Teams 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Informace k plánování OP Zaměstnanost+ v rámci ITI 
3. Projednání a výběr (doporučení) předložených námětů pro ŘV SOMO 
4. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 7 členů (70% účast, celkem 10 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Bod 1 – Zahájení 
 
D. Vdolečková přivítala účastníky na jednání poradní skupiny (dále jen PS) a konstatovala usnášeníschopnost 

PS ITI. Představila program jednání. Zároveň informovala, že z jednání je pořizován audio záznam pro účely 

pořízení zápisu. Informovala o neúčasti na jednání experta PS M. Navrátila. M. Navrátil se omluvil z jednání 

z důvodu podjatosti. Na jeho žádost mu také nebyly zaslány podklady k dnešnímu jednání.  

 
Bod 2 - Informace k plánování OP Zaměstnanost+ v rámci ITI 
 
D. Vdolečková zrekapitulovala již proběhlé události jako bylo předložení projektových námětů, jejich výběr 

PS a následné odeslání projektových námětů na řídicí orgán OP Z+. Představila výsledek hodnocení 

projektových námětů z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), dále informovovala členy PS o 

proběhlých jednáních s MPSV a následné nutnosti snížení celkových způsobilých výdajů u předložených 

projektů. Informovala PS o specifickém cíli 2.1. (sociální začleňování), kde byly předloženy 2 náměty a byly ze 

strany MPSV schváleny, ale alokace u tohoto cíle nebyla dostačující. Z tohoto důvodu bude ostravský projekt 

„Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava“ dle vlastního uvážení předložen do národní výzvy. 

 

Bod 3 - Projednání a výběr (doporučení) předložených námětů pro ŘV Strategie 
 
D. Vdolečková představila a uvedla problematiku 5 předložených projektových námětů do SC 1.1 OP Z+.  

Mezi členy PS proběhla diskuze nad předloženými projektovými náměty a výběrem projektů pro ŘV Strategie 

Ostravské metropolitní oblasti (dále jen ŘV Strategie) dle podmínek stanovených MPSV. PS se shodla na 

vyřazení projektového námětu předkladatele Ergon – sociální podnik, z.s. „S Ergonem k dlouhodobému 

pracovnímu uplatnění“ z důvodu nejmenší efektivity – poměr jednotkových nákladů (indikátor 6 000 k CZV). 

D. Vdolečková upřesnila, že i vyřazený námět má možnost předložit žádost do národní výzvy, pokud uspěje, 

bude jen financován z jiných finančních prostředků. L. Kozák doplnil, že pokud by počet námětů měl být dále 

snižován (do disponibilní výše alokace EU), pak navrhuje jako další nejméně efektivní námět nepodpořit 

„KOLOVÝ KRUH“ předkladatele Kola pro Afriku, o.p.s. Ostatní členové souhlasili, ale pouze za předpokladu, že 

by nebyly dostatečné finanční prostředky pro Ostravskou metropolitní oblast.  

D. Vdolečková vyzvala k hlasování k usnesení k bodu č. 3. 
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Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
Usnesení: 1/2 

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené 

náměty  

•  Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK+, předkladatel Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

• Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku II, předkladatel RUBIKON Centrum, z.ú. 

• KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE, předkladatel Kola pro Afriku, o.p.s. 

• Inspirace a šance pro tebe, předkladatel Klub Inspirace, z.s. 

schválit k předložení do výzvy OP Z+ vyhlášené pro ITI.  

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
Usnesení: 2/2 

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO neschválit 

předložený námět 

• S Ergonem k dlouhodobému pracovnímu uplatnění, předkladatel ERGON - sociální podnik, z.s. 

k předložení do výzvy OP Z+ vyhlášené pro ITI. 

Bod 4 - Závěr 
 
D. Vdolečková poděkovala všem za účast na jednání PS.  
 
 
Přílohy: 
 

1. Seznam účastníků 
 
Seznam účastníků: 
 

Č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Tomáš Führer 
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, 
ředitel školy 

2 Jiří Krhut Úřad práce, krajská pobočka Ostrava 

3 Andrea Nytrová Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 

4 Alena Danielová MSIC a.s. 

5 Ladislav Kozák Krajská hospodářská komora 

6 Zdeněk Karásek 
Zmocněnec hejtmana pro program 
Restart a uhelnou platformu 

7 Jiří Balcar Ekonomická fakulta, VŠB - TUO 

8 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 
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Č. Jméno a příjmení Organizace 

9 Simona Salavová Magistrát města Ostravy 

10 Kristýna Šiřinová Magistrát města Ostravy 

 
 
 
Zapsala: Kristýna Šiřinová 
     
Schválila:  Dagmar Vdolečková 


